
Super Bond Ultra Gel 
Mitte-voolav, kummiga tugevdatud ja suurepäraste vahe täitmise omadustega koheselt kinnitav liim.  

P/N  Product  S/C  Packaging 
 
86516  Super Bond Ultra Gel  KSBGU  20 g tuub 
 

Omadused & eelised 
 
Super Bond Ultra Gel on väikeste mõrade ja aukude 
täitmiseks täiuslik valik. See peab väga hästi vastu löökidele 
ja vibratsioonile, töötavate masinate, mootorite ja pumpade 
peal või kõrval asuvate pindade parandamiseks.  
 
• Vahe täitmine - parim valik täitmaks väikesi mõrasid ja auke 
• Suurepärane vastupanu välismõjudele - peab vastu löökidele 
ja vibratsioonidele  
• Mitte-voolav geel - Sobib täiuslikult vertikaalsetele ja 
kõrgetele pindadele panemiseks  

Kasutamine 
 
1.  Parimaks tulemuseks peavad liimitavad pinnad olema puhtad, vabad mustusest, vahast, õlist jne. Selleks 

saab kasutada tooteid KENT Acrysol või Soft Surface Cleaner. 
2.  Kandke mõõdukalt ainult ühele pinnale. 
3.  Pange koheselt mõlemad pinnad kokku, et need ühtiksid õigesti. 
4.  Rakendage kindlat survet, et liim valguks õhukeseks kihiks. 
5.  Ärge häirige ega katsuge kuniks liim on ära kuivanud (tavaliselt võtab aega paar sekundit). 
6.  Vahede täitmisel võite esmalt katta vahe alumise osa tootega KENT Plastic Backing Film, et liim ei voolaks 

ära. Kandke Super Bond Activatorit, et kuivatada nähtavat liimi. 
7.  Igat üleliigset kuivamata liimi saab eemaldada toodetega KENT Acrysol või Soft Surface Cleaner 

 
Super Bond Activatoriga parandate liimi tugevust raskesti liimitavatel materjalidel või kiirendate kuivamist. Palun 
lugege kasutamisjuhised tehniliste andmete lehelt. 
 



Tehniline Informatsioon 

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline,  
Fife KY11 8US    Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja   
ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383  
735829 või saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com  

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest. 
 
 
Registreeritud kontor:  Amber House,  
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ  
Kõik õigused kaitstud 

Tingimused 
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta. 
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) , Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust. 

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas  
 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com 

Alus:  Etüül tsüanoakrülaad   

Konsistents:  Geel 

Värv:  Clear 

Säilitusaeg:  12 kuud (säilitusaja pikendamiseks hoidke pimedas ja kuivas 5°C juures. Enne kasutamist    

 peab toode olema toatemperatuuril. Nii on liim tugevaim ja toodet ei kahjusta niiskus) 

Tollitariifikood:  3506 10 00 

Lenduvad orgaanilised ühendid: 20 g/l 

Kõvanemisviis:  Niiskus 

Specific gravity:  1.06 g/ml 

Viskoossus (Brookfield):  400 - 900 mPa.s 

Kõvadus:  Rockwell M58 

Peab vastu temperatuuridele: -40°C to +85°C 

Täidetav vahe:  max. 0.25 mm 

Kinnitumisaeg:    

Teras:  25 - 35 sekundit 

Alumiinium:  N/C 

EPDM:  < 7 seconds 

Neopreen:  < 5 seconds 

Nitriilkumm:  < 5 seconds 

Puit (balsa):  < 5 seconds 

ABS:   N/C 

Polükarbonaat:  10 - 25 seconds 

Nahk:  N/C 

Paber:  N/C 

Täistugevuse saavutamise aeg: 24 tundi   

 

Tõmbetugevus: 

Teras:  > 18 N/mm² 

EPDM:  > 5 N/mm² 

Nitriilkumm:      > 5 N/mm²   

Neopreen:  > 2.5 N/mm² 

Nihketugevus: 

Teras:  > 15 N/mm² 

Alumiinium:  > 10 N/mm² 

Nitriilkumm:  > 10 N/mm² 

Polükarbonaat:  > 6 N/mm² 

ABS:    > 6 N/mm²   

Rev: 12.08.2016 

Õhukesed liimi ribad kuivavad kiiremini. Liimimisaegade vahe 
suurendamine vähendab kuivamisaega. Suurem niiskus kiirendab 
kuivamist.  


